
แนวทางการตรวจสอบการชดเชย
กรณี HI/CI

งานตรวจสอบการชดเชยและคณุภาพบรกิาร

สายงานบรหิารกองทนุ



วตัถปุระสงคใ์นการตรวจสอบกอ่นจา่ยชดเชย

1. เพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้งในการเบกิชดเชย

2. เพือ่ก ากบัตดิตามคณุภาพในการดแูลผูต้ดิเชือ้โควดิ 19

3. เพือ่สะทอ้นผลการตรวจสอบใหค้ลนิกิและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการพัฒนา



รปูแบบในการด าเนนิการตรวจสอบ

1. การตรวจสอบกอ่นการจา่ยชดเชย ในทกุรายทีเ่บกิชดเชย ซึง่มแีนวทางในการตรวจสอบดงันี้

1.1. ตรวจสอบเบือ้งตน้รปูแบบเบอรโ์ทรศพัทโ์ดยวธิกีารทาง electronic เพือ่ประเมนิรปูแบบทีผ่ดิปกตขิองเบอรโ์ทรศพัทท์ี่

ไดจ้ากการ authen

1.2  ตรวจสอบโดยการโทรศพัทถ์ามขอ้มลูจากผูต้ดิเชือ้ (Telephone audit)

1.3. ตรวจสอบจากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตอบกลบัตามแบบฟอรม์ทีพ่ฒันาโดยส านักงาน ใน application line ของผูต้ดิเชือ้

1.4 ตรวจสอบจากบนัทกึเวชระเบยีน หรอืขอ้มลูทางดา้น electronic ใน platform ของหนว่ยบรกิาร ทีใ่ชต้ดิตามประเมนิ

ผูป่้วย ทัง้นี ้platform ของหน่วยบรกิารจะตอ้งมขีอ้มลูขัน้ต า่ตามมาตรฐานที ่ส านักงานก าหนด  และอาจจะประเมนิจากขอ้มลูอืน่ ๆ 

ทีเ่ป็นหลักฐานในการใหบ้รกิาร  เชน่ ขอ้มลูการรับ/สง่อาหารใหผู้ต้ดิเชือ้ ภาพทีผู่ป่้วยรับยาหรอือปุกรณ์

2. การตรวจสอบหลงัการจา่ยชดเชย เป็นการตรวจสอบเอกสารหลักฐานโดยผูต้รวจสอบ ซึง่อาจตรวจจากหลักฐานในเวชระเบยีน 
หรอืหลักฐานทีบ่ันทกึใน platform ของหน่วยบรกิารทีใ่ชใ้นการตรวจตดิตามผูป่้วย แตต่อ้งสามารถสง่ขอ้มลูดังกลา่วใหส้ านักงานสามารถ

ตรวจสอบได ้

รายการเบกิชดเชยทีไ่ดรั้บการ pre audit ในขอ้ 1.2-1.4 แลว้จะไมถ่กูสุม่หรอืเลอืกมาตรวจสอบ post audit



การตรวจสอบกอ่นการจา่ยชดเชย

ขอ้มลูส าคญัทีใ่ชใ้นการตรวจประเมนิ ซึง่ตอ้งเป็นขอ้มลูทีถ่กูตอ้งตรงการใหบ้รกิารและตรงกบัขอ้มลูทีส่ง่เบกิ
ชดเชย ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้

1.ขอ้มลูท ัว่ไปของผูต้ดิเชือ้

1. เลขบตัรประจ าตวัประชาชน และ ชือ่ สกลุ

2. เบอรโ์ทรศพัทข์องผูต้ดิเชือ้ทีไ่ดจ้ากระบบ authen ทีส่ามารถตดิตอ่กบัผูต้ดิเชือ้ได ้

3. ตอ้งเป็นผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ COVID 19

2.ขอ้มลูทีห่นว่ยบรกิารใหบ้รกิารผูต้ดิเชือ้ในรปูแบบตา่ง ๆ

2.1 ขอ้มลูการตดิตามประเมนิอาการ

2.2 ขอ้มลูการไดรั้บอาหาร

2.3 ขอ้มลูการไดรั้บยาเฉพาะโรค COVID 19 อปุกรณ์ทางการแพทย ์ไดแ้กป่รอทวัดไข ้เครือ่งวัดออกซเิจนปลายนิว้    
ออกซเิจน จากหน่วยบรกิาร

2.4 ขอ้มลูการตรวจคดักรอง หรอื CXR โดยหน่วยบรกิาร 

(หมายเหต ุ2.3,2.4 กรณีทีม่กีารใหบ้รกิารเพือ่เป็นขอ้มลูประกอบการเบกิชดเชยในโปรแกรม e claim)



แนวทางการตรวจสอบกอ่นจา่ยชดเชย HI/CI

1. ตรวจสอบขอ้มลูทีไ่ดจ้ากขอ้มลู authen เขา้รับบรกิาร HI/CI ของหน่วยบรกิาร

2. ตรวจสอบเบอรโ์ทรศพัทโ์ดยวธิกีารทาง electronic ซึง่เป็นการตรวจสอบขอ้มลูเบอร์

โทรศพัทข์องผูต้ดิเชือ้ทีอ่ยูใ่นระบบ authen รวมทัง้ขอ้มลูในระบบการบรกิารของหน่วยบรกิารที่

สามารถสง่ขอ้มลูโทรศพัทใ์หต้รวจสอบ

▪ เง ือ่นไขขอ้มลูโทรศพัทท์ีม่รีปูแบบทีผ่ดิปกตทิ าใหไ้มส่ามารถเชือ่ไดว้า่เป็นโทรศพัทท์ีจ่ะตดิตอ่กบัผูต้ดิ
เชือ้ได ้จะมเีงือ่นไขการตรวจสอบ ดงันี้

1 อกัขระพเิศษ (* #, / - เป็นตน้)  

2 บนัทกึเป็นตวัอกัษร

3 ขึน้ตน้ดว้ย 0000

4 เบอรซ์ ้า ( > 20 คน /เบอร ์)

5 จ านวนตวัเลข = 9 หลกั แตไ่มไ่ดข้ ึน้ตน้ดว้ย 02, รหสัทางไกล (เบอรไ์มค่รบ)

6 จ านวนตวัเลข < 9 หลกั 

7 จ านวนตวัเลขมจี านวนมาก

8 เป็นคา่วา่ง

กรณีทีต่รวจสอบพบผดิเงือ่นไขโทรศพัท ์จะชะลอการจา่ยชดเชยเบือ้งตน้ 3,000 บาท ในรายการนัน้  

โทรศพัทท์ ีถ่กูตอ้ง
เป็นขอ้มลูส าคญัส าหรบั

การท า HI



3. ในรายทีข่อ้มลูโทรศพัทท์ ีไ่มผ่ดิปกตจิะถกูตรวจสอบ ในแตล่ะรอบของการประมวลผลจา่ย

ชดเชยเบือ้งตน้ 3000 บาท ถา้พบความผดิพลาดจะไมไ่ดร้ับการชดเชยเบือ้งตน้ 3000 บาท ตาม

เงือ่นไข ขอ้ใดขอ้หนึง่ดังตอ่ไปนี ้

3.1 กรณีทีเ่ลขบตัรประจ าตัวผูต้ดิเชือ้ไมต่รงกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการ authen

3.2 กรณีทีเ่บอรโ์ทรศัพทท์ีไ่มส่ามารถตดิตอ่กบัตดิเชือ้ได ้โดยผูต้รวจสอบจะโทรซ ้า 3 ครัง้จงึจะ

ถอืวา่ตดิตอ่ไมไ่ด ้

3.3 กรณีทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูท้ีต่ดิเชือ้โควดิ -19

3.4 กรณีทีผู่ต้ดิเชือ้ไมไ่ดรั้บมกีารตดิตามประเมนิจากหน่วยบรกิาร โดยวธิตีา่งๆ

3.5 กรณีทีผู่ต้ดิเชือ้ไมไ่ดรั้บอาหารจากหน่วยบรกิาร

4. ผลการตรวจสอบทีไ่ดจ้ะเป็นขอ้มลูในการประกอบการประมวลผลการจา่ยชดเชยตาม

รายการในระบบ e claim ซึง่เป็นการเบกิชดเชยสว่นทีเ่หลอืทีห่น่วยบรกิารเบกิชดเชยตามรายการ

ในระบบ e claim ดังนัน้หน่วยบรกิารตอ้งทบทวนขอ้มลูการใหบ้รกิารเพือ่การเบกิชดเชยทีถ่กูตอ้ง



จ านวนที ่authen HI ในระบบ

ตรวจสอบความผดิปกตขิองเบอรโ์ทรศพัท์
1. พบผดิปกต ิจะชะลอจา่ย3000 
บาท ในรายการนัน้

ขอ้มลูโทรศพัทท์ ีไ่มผ่ดิปกต ิจะถกูตรวจสอบ

3. ชะลอจา่ยเบือ้งตน้ 3000 
บาทในรายนัน้

3.ผลการตรวจสอบเป็นขอ้มลูให ้
e Claim ประมวลผลจา่ยชดเชย
ตามรายการ

2.ในรายทผีลตรวจสอบถกูตอ้งทกุขอ้
ตามเงือ่นไขดังนี้
• ตดิตอ่ได ้และ
• PID ตรง และ
• เป็นผูต้ดิเชือ้ และ
• พบการตดิตามผูป่้วย และ
• พบการไดรั้บอาหาร

2.จา่ยเบือ้งตน้ 3000 บาทในรายนัน้

3.ในรายทีผ่ลตรวจสอบของหน่วยบรกิาร
ไมถ่กูตอ้ง ตามเงือ่นไขดังนี้
• ตดิตอ่ไมไ่ด ้หรอื
• PID ไมต่รง หรอื
• ไมไ่ดเ้ป็นผูต้ดิเชือ้ หรอื
• ไมพ่บการตดิตามผูป่้วยเลย หรอื
• ไมพ่บการไดรั้บอาหารเลย

2.ผลการตรวจสอบเป็นขอ้มลูให ้
e Claim ประมวลผลจา่ยชดเชย
ตามรายการ

กรณีทีม่กีารเบกิใน e Claim

หน่วยบรกิารตอ้งสง่ขอ้มลู
โทรศพัทท์ีถ่กูตอ้ง

สุม่ตรวจสอบกอ่น
จา่ยชดเชย

สุม่ตรวจสอบ
หลังจา่ยชดเชย



การตรวจสอบหลงัการจา่ยชดเชย

• การตรวจสอบหลงัการจา่ยชดเชย เป็นการตรวจสอบเอกสารหลักฐานโดยผูต้รวจสอบ 

ซึง่ส านักงานจะสุม่ตรวจสอบจากขอ้มลูการเบกิชดเชยทีย่งัไมไ่ดรั้บการตรวจสอบกอ่นการ

จา่ยชดเชย 

• แนวทางในการตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 

• ตรวจสอบเอกสารหลักฐานหรอืหลักฐานทีบ่นัทกึใน platform ของหน่วยบรกิารตามแนว

ทางการจัดท าเวชระเบยีนเพือ่เป็นหลักฐานประกอบการขอรับคา่ใชจ้า่ยในการบรกิาร

สาธารณสขุส าหรับการดแูลรักษาผูต้ดิเชือ้โรคโควดิ 19 กรณีทีเ่ป็น Home isolation ที่

ส านักงานก าหนด 

• ตรวจสอบหลักฐานการประเมนิตดิตามอาการ การไดร้ับ/สง่อาหาร

• ตรวจสอบหลักฐานการไดร้ับยาเฉพาะโรคโควดิ 19 อปุกรณ์ทางการแพทย ์oxygen ผลตรวจ
คัดกรอง และผลเอกซเรยป์อด ในกรณีทีม่กีารเบกิชดเชยตามรายการในโปรแกรม e claim



การจดัท าเวชระเบยีนเพือ่เป็นหลกัฐานประกอบการขอรบัคา่ใชจ้า่ยในการบรกิารสาธารณสขุส าหรบัการ
ดแูลรกัษาผูต้ดิเชือ้โรคโควดิ 19 กรณีทีเ่ป็น Home isolation หรอื Community isolation

กรณีทีห่นว่ยบรกิารเก็บหลกัฐานการ
ใหบ้รกิารดว้ยเอกสารเวชระเบยีน



แนวทางในการจัดเตรยีมเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรักษาผูต้ดิเชือ้และการขอรับคา่ใชจ้า่ยใน

การบรกิารสาธารณสขุ เพือ่ใหเ้ป็นมาตรฐานในการดแูลรักษาผูต้ดิเชือ้โควดิ 19 และเพือ่รองรับการตรวจสอบ 

มแีนวทางดงัตอ่ไปนี้

1. เอกสารหลกัฐานทีห่นว่ยบรกิารหรอืสถานพยาบาลตอ้งจดัเตรยีมเอกสารหลกัฐานใหค้รบถว้น 
กรณี Home isolation มดีงันี้

1) แบบบนัทกึสรปุการจ าหน่าย (Discharge summary) ใชแ้บบมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ หรอื

ตามทีโ่รงพยาบาลก าหนด (เฉพาะกรณีทีเ่ป็นการจา่ยชดเชยดว้ยระบบ DRG.แบบผูป่้วยใน)

2) เวชระเบยีนทีม่บีนัทกึการซกัประวตั ิการประเมนิ vital sign ของแพทย ์หรอืบคุคลากรทางการแพทย์

ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารก ากบัของแพทย ์เพือ่ประเมนิ และคดักรองผูต้ดิเชือ้เขา้รับการดแูลรักษาแบบ home 

isolation หรอื community isolation ตามแนวทางการจัดการผูต้ดิเชือ้ทีก่ระทรวงสาธารณสขุก าหนด 

และค าสัง่แพทยใ์หส้ามารถเขา้รับการรักษาใน แบบ home isolation หรอื community isolation ได ้

3) แบบบนัทกึการรับทราบขอ้มลูและยนิยอมรับการรักษาของผูต้ดิเชือ้ ( Inform consent )อาจอยูใ่น

รปูแบบไฟลอ์เิล็กโทรนกิสไ์ด ้

4) เวชระเบยีนทีบ่นัทกึการค าสัง่การรักษา การใหย้า ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ซึง่อาจอยูใ่นรปูแบบ 

protocol หรอื check list



5) เวชระเบยีนทีบ่นัทกึ body temperature และ O2 sat และการประเมนิ vital sign อืน่ทีจ่ าเป็น  

ส าหรับผูต้ดิเชือ้รายนัน้ ซึง่ควรมกีารบนัทกึทกุวนัหรอืตามแนวทางทีก่ระทรวงสาธารณสขุก าหนด 

อาจจะเป็นการบนัทกึทมีการพยาบาล หรอืตวัผูต้ดิเชือ้เอง รวมทัง้ progress note ของแพทย ์หรอื

บนัทกึการพยาบาลกรณีทีม่อีาการเปลีย่นแปลง หรอืมกีารรักษาเพิม่เตมิ ซึง่อาจอยูใ่นรปูแบบของ 

telemedicine หรอื telehealth

6) ผลการตรวจเอกซเรยป์อด ( ในกรณีทมีกีารเบกิชดเชย CXR) ผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารที่

เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทีย่นืยันการตดิเชือ้ COVID 19

7) เอกสารหลกัฐานการเงนิ เชน่ ใบแสดงรายการคา่ใชจ้า่ยทีส่ง่เบกิชดเชยกรณีคา่ดแูลการใหบ้รกิารผู ้

ตดิเชือ้โควดิ 19  หลกัฐานการจา่ยอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีจ่ าเป็นเพือ่สนับสนุนใหแ้กผู่ต้ดิเชือ้เป็น

รายบคุคล และหรอืเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเบกิชดเชยคา่บรกิารทางการแพทยเ์พิม่เตมิ

2. เอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่หนว่ยบรกิารควรจดัเตรยีม เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานใน
รกัษาผูต้ดิเชือ้ และประกอบการขอรบัคา่ใชจ้า่ยในการบรกิารสาธารณสขุ มดีงันี้
1) เวชระเบยีนทีบ่นัทกึการประเมนิสภาพจติใจ อยา่งนอ้ย 1 ครัง้ ตามแนวทางทีก่ระทรวงสาธารณสขุ
ก าหนด 



ชุดมาตรฐานขอ้มลูทาง electronic (standard data set)
เพือ่การตรวจสอบกอ่นจา่ยชดเชยบรกิาร HI/CI

▪ รหสัหน่วยบรกิาร ,ชือ่หน่วยบรกิาร

▪ รหสับตัรประจ าตวัประชาชน

▪ เบอรโ์ทรศพัท์

▪ ค าน าหนา้ ,ชือ่ ,นามสกลุ

▪ วนัที ่Swab พบการตดิเชือ้

▪ วนัที ่Admit , วนัทีจ่ าหน่าย

▪ ประเภทการจ าหน่าย

▪ เลขทีใ่บประกอบวชิาชพีแพทย์

▪ อณุหภมูริา่งกาย

▪ ความอิม่ตวั Oxygen

▪ สถานะของผูป่้วยในการตดิตามประเมนิสขุภาพรายวัน
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▪ การสัง่ยา (ฟ้าทะลายโจร / Favipiravia) 
▪ การสง่ตรวจ X ray ในระหวา่งทีอ่ยู ่HI/CI
▪ การสง่ตรวจ LAB คัดกรองในระหวา่งทีอ่ยู ่

HI/CI
▪ การให ้O2 แกผู่ต้ดิเชือ้
▪ การจัดหาอาหาร ใหผู้ป่้วย 
▪ วธิกีารตดิตอ่ระหวา่งหน่วยบรกิารและผูป่้วย
▪ การรับปรอทวัดไข ้ และเครือ่งวัด O2 ปลายนิว้ 
▪ File รปูภาพหรอื file scan ทีเ่ป็นหลักฐาน
ประกอบการใหบ้รกิาร

กรณีทีห่นว่ยบรกิารเก็บหลกัฐานการ
ใหบ้รกิารทาง electronic /platform 



หลกัฐานการใหบ้รกิารเพือ่ประกอบการตรวจสอบ

• เอกสารหลกัฐานเวชระเบยีน หรอืหลกัฐานการใหบ้รกิารทีบ่ันทกึใน platform ของหน่วยบรกิาร

• หลกัฐานในการยนืยนัตวัตน เชน่ภาพถา่ยบัตรประจ าตวัประชาชน เป็นตน้

• หลกัฐานการตดิเชือ้ COVID-19 เชน่ ผลการตรวจ หรอืการบันทกึผล/การวนิจิฉัยของแพทย์

• หลกัฐานการการตดิตามประเมนิอาการ เชน่ หลกัฐานการ chat line, ภาพถา่ยผลการวัด BT O2sat เป็นตน้

• หลกัฐานการรับอาหาร การรับยาเฉพาะโรค COVID 19 อปุกรณ์ปรอท เครือ่งวัด oxygen ปลายนิว้ oxygen 

เชน่ ภาพถา่ยของการไดรั้บบรกิารดงักลา่ว

• หลกัฐานการท า CXR : ผลการตรวจ CXR หรอืบันทกึผลการตรวจโดยแพทย ์(กรณีทีเ่บกิชดเชยคา่ CXR)

• หลกัฐานการตรวจคดักรอง : ผลการตรวจคดักรอง (กรณีทีเ่บกิชดเชยคา่คดักรอง)

หลกัฐานจากการ authentication 

• ขอ้มลูโทรศพัทบ์นัทกึในระบบ authen จะตอ้งไมม่รีปูแบบทีผ่ดิปกตทิ าใหไ้มส่ามารถเชือ่ไดว้า่
เป็นโทรศพัทท์ีจ่ะตดิตอ่กบัผูต้ดิเชือ้ได ้


